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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

Otwarcie Centrum Aktywności Seniora
“Borsuczek”
fot. Marek Kocajda

Szanowni Państwo!
Tuż po majówce
trafia do Waszych rąk
najnowszy numer naszego
Pisma. Znajdziecie w
nim Państwo wykaz
komisji merytorycznych
działajacych w ramach Rady
Dzielnicy wraz
z ich kompetencjami, tak
aby mogli Państwo
z łatwością zwracać się
ze swoimi problemami do
odpowiednich Radnych.
W numerze znajdziecie
Państwo również
poruszającą historię
niezwykłego lekarza
z Fabryki Solvay - Feliska
Skalskiego. Zdradzamy
również pierwsze informacje
dotyczące tegorocznego
Budżetu Obywatelskiego.
Gorąco zachęcam Państwa
do aktywnego uczestnictwa
w tym przedsięwzięciu.
W naszej dzielnicy
od początku kwietnia
funkcjonuje Centrum
Aktywnego Seniora przy
ulicy Borsuczej, gdzie
każdy senior znajdzie
coś dla siebie. Zachęcam
do zapoznania się z
aktualną ofertą naszych
dzielnicowych placówek
kultury, a także do
rozwiązania wiosennej
krzyżówki.
Już dziś mam zaszczyt
zaprosić Państwa na
Dni Dzielnicy, które
odbędą się 8 i 9 czerwca.
Szczegółowy program
zostanie przedstawiony
w kolejnym numerze.
Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

W dniu 10 kwietnia 2019
roku odbyła się VII Sesja Rady
Dzielnicy, podczas której zostało
podjętych aż 17 uchwał. Wśród nich
dokonano korekty rozdysponowania
środków dofinansowując wszystkie
biblioteki znajdujące się na terenie
naszej dzielnicy. Pomoże to w powiększeniu księgozbioru, uzupełniając go o najnowsze pozycje. Rada
podjęła także uchwałę o wprowadzeniu strefy zamieszkania na ulicy
Kwietnej. Zmiana ta zwiększy bezpieczeństwo dzieci, które uczęszczają do szkoły przy ulicy Fredry, a na
powyższej ulicy nie ma odpowiedniego chodnika lub pobocza.
Kolejną zmianą infrastrukturalną jest ograniczenie parkowania
przy ulicach Hoffmanowej, Do Wilgi
i Deotymy. Zmiany będą polegały
na: ustawieniu słupków blokujących
na ulicy Hoffmanowej po prawej
stronie od ulicy Do Wilgi – na odcinku wlotu ul. Deotymy oraz po 10
m w każdą stronę, ustawieniu znaku

rze długofalowym, które określają
strategie działania na najbliższe lata.
Są to programy dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
a także program wspierania działalności miejskich szkół i placówek
oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia. Rada
zaopiniowała pozytywnie najem lokali położonych przy ulicach: Zakopiańskiej 103A, Kościuszkowców 4
oraz Żywieckiej 12.
Podczas VII Sesji podjęto
także kilka uchwał podejmujących
rezygnację z członkostwa w niektórych komisjach merytorycznych
Rady Dzielnicy. Aktualny skład
wszystkich komisji wraz z ich kompetencjami

znajdziecie

w artykule obok. Rada podjęła także
uchwałę w sprawie starań przekazania działek pod trwały zarząd Zarządu Zieleni Miejskiej, co pozwoli na
ochronę obszarów zielonych przed
zabudową.

„zakaz postoju” na ul. Deotymy po
prawej stronie od ulicy Hoffmanowej
oraz ustawieniu znaku „zakaz zatrzymywania się” po prawej stronie
ul. Do Wilgi od drogi wewnętrznej
do skrzyżowania z ul. Hoffmanowej.
Rada

Dzielnicy

Szczegółowy wykaz protokołów
z posiedzeń Rady Dzielnicy możnaznaleźć na stronie:
http://dzielnica9.krakow.pl/.

przyjęła

również trzy programy o charakte2

Państwo
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Komisje merytoryczne Rady Dzielnicy VIII kadencji
Zakres działań komisji:
1. Planowanie, inicjowanie, nadzór nad realizacją
projektów dotyczących edukacji i kultury.
2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi na terenie Dzielnicy IX i M. Krakowa.
3. Planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół, przedszkoli i inst. kultury.
4. Planowanie, wnioskowanie i realizacja działań
w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa duchowego i materialnego „małej ojczyzny”.
Przewodnicząca: Mariola Hurko
Członkowie: Jerzy Bętkowski, Marek Brożek, 5. W w/w zakresie poszukiwanie sojuszników oraz
Bogusław Gołas, Jerzy Grabowski, Marek Kocajda, współpraca ze środowiskiem, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządoRenata Kurleto, Wojciech Migdał, Ewa Nowak
wymi, jednostkami miejskimi, Radą Miasta Krakowa.
Zakres działań komisji:
1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie
Dzielnicy IX w zakresie: bezpieczeństwa osobiste- Komisja ds. Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
go mieszkańców oraz ich mienia, bezpieczeństwa
dzieci, młodzieży i seniorów, bezpieczeństwa użytkowników dróg, ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ekologicznego.
2. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, adresowanych do mieszkańców.
3. Prowadzenie konsultacji społecznych.
Przewodniczący: Jerzy Bętkowski
4. Planowanie i nadzór nad realizacją projektów
Marek
Brożek,
Bogusław
podnoszących poziom bezpieczeństwa na terenie Członkowie:
Gołas,
Jerzy
Grabowski,
Renata
Grotowska,
Dzielnicy IX m.in. oświetlenie, monitoring wizyjny
5. Planowanie działań z zakresu ochrony środowi- Mariola Hurko, Marek Kocajda, Renata Kurleto,
ska we współpracy z Komisją ds. Terenów Zielo- Wojciech Migdał, Krzysztof Mitras, Jan Pietras,
Leszek Siwiec, Renata Świędrych
nych, Sportu i rekreacji i nadzór nad ich realizacją.
6. Działania kontrolne w zakresie ochrony środowiska we współpracy z m.in. służbami miejskimi Zakres działań komisji:
(Wydziałem Kształtowania Środowiska, MPO, 1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań
remontowych i inwestycji w zakresie merytoryczStrażą Miejską) RM Krakowa.
nym.
2. Planowanie budżetu na realizację zadań
Komisja ds. Edukacji, Kultury i Tradycji
w ww. zakresie.
3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
4. Diagnozowanie potrzeb mieszkańców w wymienionym zakresie merytorycznym poprzez systematyczne konsultacje społeczne.
5. Współpraca z merytorycznymi jednostkami miejskimi i wydziałami UMK.
6. Współpraca z Radą M. Krakowa , Radami sąsiednich dzielnic i instytucjami społecznymi w zakresie
Przewodniczący: Krzysztof Mitras
Członkowie: Marek Brożek, Bogusław Gołas, realizacji zadań merytorycznych.
Jerzy Grabowski, Renata Grotowska, Marek 7. Współpraca z Komisjami Rady Dzielnicy, szczeKocajda, Renata Kurleto, Wojciech Migdał, gólnie z Komisją ds. Strategii Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Promocji.			
►
Jan Pietras, Leszek Siwiec, Renata Świędrych
Komisja ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki • nr 2/2019 • www.dzielnica9.krakow.pl

3

Komisja ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

stytucjami, jednostkami miejskimi, RM Krakowa
w zakresie problematyki społecznej (także w zakresie
określonym w pkt. 1).
4. Polityka senioralna (planowanie, wdrażanie i realizacja na terenie dzielnicy) oraz współpraca z KCS
i RKS. Działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz
współpracy międzypokoleniowej. Organizacja pomocy materialnej w ramach uczestnictwa w otwartych
konkursach, adresujących pomoc dla seniorów.

Przewodniczący: Jerzy Grabowski
Członkowie: Marek Brożek, Bogusław Gołas, Komisja
Renata Grotowska, Marek Kocajda, Renata Kurleto,
Wojciech Migdał, Krzysztof Mitras
Zakres działań komisji:
1. Planowanie i wnioskowanie o realizację zadań remontowych i inwestycji w zakresie merytorycznym.
2. Planowanie budżetu na realizację zadań w w/w zakresie.
3. Nadzór nad realizacją remontów i inwestycji.
4. Inicjatywa w zakresie realizacji projektów, rozwoju i wykorzystania obiektów (miejsc/obszarów).
5. Promocja projektów z zakresu sportu i rekreacji
oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów zielonych.
6. Współpraca z klubami sportowymi, CAW, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami
miejskimi, Radą Miasta Krakowa.

ds.

Strategii Rozwoju,
Społecznej i Promocji

Komunikacji

ds. Terenów Zielonych, Sportu i Rekreacji

ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi
ukończenia budowy placu zabaw przy ulicach Huculskiej i Łukasińskiego, komisja merytoryczna Rady
Dzielnicy zwróciła się do Zarządu Zieleni Miejskiej w tej sprawie. Uzyskano informację, że firma
budowlana odpowiedzialna za montaż urządzeń
i rewitalizację terenu ma zakończyć pracę do 31
maja br. Radni zwrócili się o przyspieszenie prac
i jak najszybsze ich zakończenie.
Jerzy Grabowski

W celu poprawy bezpieczeństwa na ostrym łuku
na ulicy Zdunów (w okolicach skrzyżowania
z ul. Okrzei) komisja zorganizowała spotkanie merytoryczne z Inżynierią Ruchu Drogowego. W trakcie
spotkania uzgodniono, że ten ostry zakręt zostanie
odpowiednio oznakowany znakami pionowymi oraz
zostanie wymalowana linia ciągła, tak aby kierujący
nie przekraczali pojazdami swojego pasa ruchu.
Radni mają nadzieję zwiększenie się bezpieczeństwa
po wprowadzeniu powyższych zmian.
Mariola Hurko

Przewodniczący: Paweł Heyduk
Członkowie: Marek Brożek, Bogusław Gołas,
Jerzy Grabowski, Paweł Heyduk, Marek Kocajda,
Wojciech Migdał

Zakres działań komisji:
1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania działania i nadzorowania projektów w zakresie rozwoju dzielnicy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – nowe obszary, regulacja
Komisja ds. Polityki Społecznej
granic dzielnicy, inwestycje strategiczne w zakresie
m.in. komunikacji, sportu i rekreacji, rewitalizacji terenów, ekologii, edukacji itp.).
2. Komunikacja z mieszkańcami wg zapisów Statutu.
3. Konsultacje społeczne.
4. Partycypacja społeczna (w tym planowanie i realizacja budżetu obywatelskiego).
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, jednostkami miejskimi, Radą Miasta KraPrzewodniczący: Ewa Nowak
kowa.
Członkowie: Marek Brożek, Bogusław Gołas, 6. Promocja Dzielnicy IX wg zapisów Statutu.
Jerzy Grabowski, Paweł Heyduk, Mariola Hurko,
Marek Kocajda, Wojciech Migdał
Komisja Rewizyjna
Zakres działań komisji:
1. Całokształt planowania, wnioskowania, opiniowania, działania i nadzorowania realizacji w zakresie
problematyki społecznej, m.in.: profilaktyka zdrowotna, profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania
alkoholizmowi (tu szczególnie współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi, instytucjami miejskimi), współudział w realizacji programów na rzecz
Przewodniczący: Marek Kocajda
osób niepełnosprawnych i społecznie wykluczonych Członkowie: Jerzy Bętkowski, Jerzy Grabowski,
(np. rehabilitacja, bieda, bezdomność).
Paweł Heyduk, Mariola Hurko
2. Mieszkalnictwo wg zapisów Statutu.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, in4

Z prac komisji...
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arto zwrócić uwagę mieszkańców na ciągle istniejący problem wyłudzania pieniędzy od ludzi starszych. W ostatnim czasie jeden
z takich przypadków został udaremniony przez Policję. 63-letnia mieszkanka Nowej Huty odebrała
telefon od kobiety, która podając się za jej mieszkającą za granicą córkę, poinformowała ją o wypadku. Do wypadku miało dojść w Niemczech, tam
gdzie faktycznie mieszka córka kobiety. Ponadto kobieta została poinformowana, że jeśli wpłaci
25 tys. euro pomoże córce i uratuje ją przed przykrymi
konsekwencjami zdarzenia drogowego. 63-latka zdenerwowana całą sytuacją niezwłocznie udała się do
placówki jednego z banków aby wypłacić pieniądze,
które miała zdeponowane na koncie. Jednocześnie
cały czas pozostawała w kontakcie telefonicznym
z mężczyzną, który podawał jej kolejne szczegóły
dotyczące przekazania gotówki. Mieszkanka Nowej Huty miała dużo szczęścia bowiem pracownicy
banku widząc jej zdenerwowanie i słysząc opowieść

o rzekomym wypadku córki zdali sobie sprawę,
że mają najprawdopodobniej do czynienia z osobą,
która pada ofiarą „oszustwa na wnuczka”. O całej
sytuacji poinformowani zostali policjanci z Komisariatu Policji VII, którzy niezwłocznie udali się do siedziby banku, gdzie od razu ich uwagę przykuł młody
mężczyzna nerwowo oczekujący pod budynkiem.
Jak się okazało przypuszczenia policjantów były
słuszne, bowiem młody mężczyzna miał za zadanie
odebrać pieniądze od oszukanej kobiety. 19-letni
mieszkaniec Piły od kilku tygodni jeździł po Polsce
i odbierał pieniądze od osób, które padały ofiarami
oszustw na legendę.
JG
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Rewitalizacja alejek
w Parku Solvay

uznał pan Emil Boc za atut, pozwalający wyciągnąć
wnioski z doświadczeń zachodnich i nie zapełniać
miast samochodami. Zachęcanie do korzystania

Spacerując przez ostatnich kilka miesięcy

między drzewami Parku Solvay, można było zauważyć trwające prace remontowe nawierzchni alejek.
Spora część z nich została nadszarpnięta zębem czasu. Postępująca erozja nawierzchni i nierówności
spowodowane rozsadzaniem przez korzenie drzew
były nie tylko uciążliwe dla matek z wózkami czy
rolkarzy, ale patrząc przez pryzmat osób starszych
wręcz niebezpieczne. Mając to na uwadze, Radny Miasta Krakowa Adam Migdał złożył jeszcze
w 2018 roku poprawkę do Budżetu Miasta, dążącą
do przeznaczenia pieniędzy na ten cel. Po przyjęciu
poprawki rozpisano przetarg i przystąpiono do pracy
– po blisko 25 latach, alejki miały zyskać nową odsłonę. Mimo iż nie udało się zakończyć inwestycji w
roku 2018, środki na jej finalizację zostały zarezerwowane. Tym sposobem już za kilka dni inwestycja
za ponad 800 000 zł dobiegnie końca, a my wszyscy
będziemy mogli się cieszyć świeżo wyremontowanymi alejkami. Jest to wspaniała wiadomość tak dla
fanów jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze czy
deskorolce, jak i mam z dziećmi, a także wszystkich tych, którzy chcą odnaleźć spokój i ukojenie

Budżet

meandrując
wśród
zieleni
i wsłuchując się w wesoły ćwierkot ptaków.
Wojciech Migdał

Europejski Kongres Samorządów

W

dniach 8 i 9 kwietnia miał miejsce w Krakowie V Europejski Kongres Samorządów pod nazwą „Samorząd – razem dla przyszłości”. W Centrum
Kongresowym ICE zgromadzili się liderzy samorządowi, elity regionalne, przedstawiciele administracji
państwowych, organizacji pozarządowych i biznesu
w celu wymiany poglądów i poprawy skuteczności
działania. Jako Zastępca Przewodniczącego, miałem zaszczyt być uczestnikiem Kongresu z ramienia
Rady Dzielnicy IX. Uczestnicząc w dyskusji panelowej ze znakomitymi gośćmi, którymi byli między
62

innymi prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta
Krakowa i wiceprezydent Związku Miast Polskich
oraz Emil Boc, prezydent miasta Kluż-Napoka i były
premier Rumunii, miałem okazję się dowiedzieć,
iż zarówno we Francji, Włoszech czy Rumunii,
a nie tylko w Polsce istnieje smutna tendencja, według której kolejne rządy przerzucają na barki samorządów dodatkowe zadania, nie wspierając przy tym
odpowiednimi środkami. Warto wiedzieć, że w ten
sposób budżet Miasta Krakowa tylko w 2018 roku
nie uzyskał od rządu ok. 250 mln złotych subwencji
w związku z wydatkami na edukację. Sytuacja taka
ma miejsce od kilkunastu lat. W sumie jest to więc
ok 2,5 miliarda złotych. To mniej więcej tyle ile wynosi zadłużenie miasta na dzień dzisiejszy...
Ponadto miałem możliwość wysłuchać dyskusji,
iż nie tylko szeroko pojęty Zachód boryka się
z problemem zbyt małej ilości miejsc parkingowych.
Kłopot ten dotyczy również bloku Wschodniego
mimo, iż ‚nadgania’ on czas stracony przez okres
komunizmu. Jednak właśnie ten fakt ‚nadganiania’
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obywatelski to narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy mogą decydować, na co
przeznaczyć części miejskiego budżetu. Dzięki niemu krakowianie mają bezpośredni wpływ na to, jak
na co dzień wygląda i funkcjonuje miasto. Zmieniają nie tylko dzielnice, w których mieszkają, ale także przestrzeń dostępną dla wszystkich na co dzień
mieszkających i odwiedzających stolicę Małopolski.
W ramach wszystkich edycji budżetu obywatelskiego do realizacji zostało wybranych 482 zadań o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim z poddanych pod głosowanie 2054 projektów.
W tym roku w regulaminie budżetu obywatelskiego zaszło wiele zmian. Po pierwsze – terminy. Od 1 do 31 maja będzie można złożyć wniosek,
a głosowanie zaplanowano w dniach 28 września
– 7 października. Głosowanie jesienią – a nie jak
do tej pory w czerwcu – ma spowodować, że więcej osób będzie miało szansę wesprzeć najciekawsze
inicjatywy swoim głosem. Po drugie, zniesiono kryterium wieku. Zarówno wnioskodawcy, jak i głosu-

W

z komunikacji wspólnej oraz rowerów i podkreślanie ich korzyści uznał za najtrafniejszy kierunek.
Wojciech Migdał

jący muszą tylko mieszkać w Krakowie – przy poprzednich edycjach obowiązywała zasada, że osoby
te ukończyły 16 lat. Kolejna zmiana ucieszy tych,
którzy chcą złożyć propozycje zadania dzielnicowego poza miejscem swojego zamieszkania – od
tego roku będzie taka możliwość. W tym roku do
dyspozycji dzielnic będzie łącznie 20 mln zł, a na
zadania ogólnomiejskie – 10 mln zł. Nasza dzielnica w tegorocznej edycji dostała aż 756 300 złotych,
na zgłoszone projekty obywatelskie, a pojedyncze
projekty muszą wynosić co najmniej 2 500 złotych,
a maksymalnie aż 302 520 złotych. Zachęcamy
do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu projektów
a następnie w wyborze najciekawszych propozycji
zmian na terenie miasta i dzielnicy!
Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo na stronie budzet.krakow.pl, a także na stronie
naszej dzielnicy.
JG
na podstawie krakow.pl

Otwarcie Centrum Aktywności Seniorów

dniu 13 kwietnia przy ulicy Borsuczej 12 odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego
w naszej dzielnicy Centrum Aktywności Seniora
prowadzonym przez Stowarzyszenie Lajkonik na
terenie działającego już od dawna klubu „Borsuczek”. Otwarcie było połączone wraz ze świątecznym spotkaniem seniorów. Śniadanie Wielkanocne
zorganizowało stowarzyszenie wraz z jego prezesem Danutą Sanetrą. Uczestnicy mieli okazje złożyć
sobie życzenia, a spotkanie uatrakcyjni występ zespołu folklorystycznego „Bronowiczanie”. Obecni
byli też Radni Dzielnicy IX – Zastępca Przewodniczącego Wojciech Migdał i członek Zarządu Marek

Brożek, a także Radni Renata Grotowska, Mariola
Hurko, Renata Kurleto, Marek Kocajda, Jan Pietras
oraz była wieloletnia Radna Maria Słobodzian. Informacje dotyczące zajęć w nowo otwartym miejscu
dla seniorów z naszej dzielnicy znajdują się poniżej,
a także na stronie www. kslajkonik.pl
Marek Kocajda
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Feliks Skalski - bohaterski żołnierz i lekarz

CAS „Borsuczek” zaprasza
CAS „Borsuczek” jest otwarty dla seniorów od
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.
Oferta zajęć w CAS „Borsuczek”:
- zajęcia teatralne,
- nordic walking,
- brydż,
- zajęcia ruchowe,
- przygotowanie do turystyki, zasady bezpieczeństwa
i organizacji wyjazdów,
- seniorska akademia obywatelska,
- zdrowy tryb życia,
- kawiarenka obywatelska,
- zdrowe gotowanie i żywienie.
Harmonogram miesięczny dostępny na stronach
dlaseniora.pl i kslajkonik.pl

Oferta Klubu Iskierka
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Historia

Feliksa Skalskiego to
opowieść o niezwykłym człowieku, który, tak jak tysiące innych,
musiał zmagać się z trudnościami wieku XX. W tych jakże niełatwych czasach patriotyzm czy
wierność własnym przekonaniom
były trudne do realizacji i wielokrotnie wystawiane na próbę.
Doktor Skalski to jedna z tych
niezłomnych postaci, które pięknie zapisały się na kartach polskiej
historii.
Urodził się w 1904 roku
w podkrakowskich Proszowicach
w wielodzietnej rodzinie rolniczej.
Zmagała się ona z trudną sytuacją
materialną, która związana była
z przedwczesną śmiercią ojca
Feliksa Skalskiego. Mimo tego,
już jako 16-letni chłopiec wstąpił
w 1920 roku do Wojska Polskiego,
do tworzonych wówczas formacji
wojskowych przez Józefa Piłsudskiego. Skalski po swych dokonaniach w wojnie polsko-bolszewickiej został uhonorowany medalem
przez Naczelnika Państwa (medal
ten ukrywał do końca swojego
życia, w obawie przed komunistycznymi władzami). Po tym czasie zdał eksternistycznie maturę,
a dzięki swoim braciom mógł kontynuować naukę idąc na studia na
Wydział Lekarski Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jednocześnie mu-

siał pracować, aby zapewnić sobie środki na utrzymanie i wyżywienie. Podczas studiów, Skalski
poznał dwóch niezwykłych przyjaciół - Mariana Wodzińskiego,
jedynego polskiego lekarza, który uczestniczył w ekshumacjach
w Katyniu (co przypłacił ukrywaniem się przed służbami ZSRR do
końca swego życia) oraz Józefa Jarosza, bohaterskiego lekarza Dywizjonów 302, 303 i 316 w Bitwie
o Anglię. Sam Skalski, jeszcze
w czasie wojny, przechowywał
w swym domu w ścisłej tajemnicy
część dokumentacji przywiezionej
przez Wodzińskiego z Katynia.
Trzy lata po ukończeniu
studiów, uzyskał stopień doktora medycyny. Jego „borkowska
historia” rozpoczęła się w 1940
roku, kiedy to podjął pracę lekarza domowego Ubezpieczalni
Społecznej w Borku Fałęckim,
równocześnie pełniąc czynności
lekarza przemysłowego w Zakładach Sodowych „Solvay”. W tym
czasie, przyjąwszy pseudonim
„Doktor”, był już mocno zaangażowany w pracy konspiracyjnej,
którą rozpoczął w grudniu 1939
roku w Związku Walki Zbrojnej,
przekształconym później w Armię Krajową. W jego mieszkaniu
przy ulicy Głównej
(obecnie Zakopiańska)
przygotowywano i magazynowano materiały
opatrunkowe i leki
dla partyzantów. Jednocześnie leczył jeńców
z obozu, który znajdował się blisko dzisiejszej ulicy Obozowej.
To tam uratował życie

wielu żołnierzy, nawet z tak odległych krajów jak Nowa Zelandia.
Wspomagał także wielu Żydów,
którym udało się uciec z podgórskiego getta. Niestety, w 1943
roku sam padł ofiarą aresztowania. Po wielkich wysiłkach rodziny cudem uniknął śmierci, będąc
zwolnionym warunkowo, jednak
już do końca wojny ukrywał się
w obawie przed Gestapo. Po wojnie powrócił do Krakowa, ponownie podejmując pracę lekarza w
Zakładach Sodowych, a także jako
asystent w Collegium Medicum.
Za swe zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, a pośmiertnie
Medalem Zwycięstwa i Wolności.
Jego sylwetka znalazła się także
w okolicznościowym albumie
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Feliks Skalski
został również uhonorowany
w naszej dzielnicy tablicą pamiątkową, która została wmurowana
na ścianie ośrodka zdrowia przy
ulicy Niemcewicza.
Serdeczne podziękowania
dla Pana Profesora Janusza
Skalskiego za udostępnienie
materiałów i poświęcony czas.
JG
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Terminarz rozgrywek drużyny KS Borek na rundę wiosenną
2018/2019 (zespół seniorów):
• 20 kolejka (termin zostanie podany później) KS BOREK - Nadwiślan
• 22 kolejka 18.05 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - Piast Wołowice
• 23 kolejka 25.05 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - Skawinka
• 25 kolejka 8.06 (sobota) godz. 11:00 KS BOREK - TS Węgrzce

Zachęcamy do przyjścia na stadion przy ulicy Żywieckiej13. Kibicujmy naszym!

!

Rada Dzielnicy IX zaprasza Mieszkańców na spotkanie ze Strażnikami
Miejskimi w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 17 w siedzibie Rady Dzielnicy
przy ul. Żywieckiej 13.
Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
BOREK FAŁĘCKI
• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95 (ul.
Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
ul. Zakopiańska)
• Filia PBP nr 10 (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia PBP nr 12 (ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)

• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)
• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Gimnazjum nr 24 (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
ŁAGIEWNIKI
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia PBP nr 20 (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• ZSO nr 17 (ul. A. Fredry 65)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry / Harcerska)

Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest od
poniedziałku do piątku w godz.. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13):
Przewodniczący Bogusław Gołas: czwartek w godz. 14.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 15.00-16.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00
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Bez i bez
Maj miesiącem jest Amora,
To kwitnienia bzów jest pora,
W Solvay Parku On i Ona
Spacerują bez smartfona (!!!)
- Taka randka nie jest chora!

Limeryk majowy:

Redaguje: Jerzy Faliszek

Chwila na krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek
1
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3
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Poziomo:
B1 - opryszek, apasz, D1 - krótka dzida, D7 - pracuje pod ziemią, E1 - usuwanie błędów, F8 - książę Walii,
następca tronu w Wielkiej Brytanii, G4 - zarost na twarzy, H1 - aktor Michał Koterski, I1 - mahometanizm,
I7 - stare żelastwo, dosadnie o złomie, J5 - zranienie skóry, K1 - jakiś teren, strefa, obszar, L5 - przedmiot
z przypisywanym mu działaniem magicznym lub tytuł utworu Kamila Bednarka.
Pionowo:
A1 - technika malarstwa ściennego, także obraz takim sposobem wykonany, A3 - napój z mleka fermentowanego,
A5 - krzew kwitnący w maju, A7 - imię Rusin lub Preis, A9 - starożytne państwo w Mezopotamii, A11 - może
być grube, cienkie, ślepe, D2 - własnoręczny znak graficzny utrwalony w dokumencie, D4 - ma stolicę
w Belgradzie, E6 - ścisk, natłok ludzi lub element silnika, F8 - np. jęczmienna, manna, F10 - narzędzie
grawera, rytownika, jubilera, F12 - cugle w dłoniach furmana, G5 - przywrócenie wartości użytkowej,
H1 - rozmiar, wielkość, H3 - przezrocze fotograficzne, I7 - np. gotycki, I9 - poniżej zera w zimie, I11 - system
rozgrywek w sporcie.
Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno w pionie utworzą hasło – rozwiązanie krzyżówki.
Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: GAZETKA

